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Bahrain Flour Mills Company B.S.C Announces
its Financial Results for the Year Ended 31
December 2021

ب تعلن عن.م.رشكة رشكة البحرين لمطاحن الدقيق ش
2021  ديسمب31 نتائجها المالية للسنة المنتهية يف

Kingdom of Bahrain - Manama, 25th February
2022 - The Board of Directors of Bahrain Flour
Mills Company B.S.C. (Al-Matahin) trading
symbol (BFM), held their board meeting on
Thursday 24th February 2022, chaired by Mr.
Marwan Khaled Tabbara, Chairman of the Board
of Directors. At this meeting, the Board took a
number of decisions, including the approval of
the company's financial statements for the year
ended 31st December 2021.

 – تعلن رشكة2022  فباير25 ،البحرين – المنامة
 رمز،) (المطاحن.ب.م.البحرين لمطاحن الدقيق ش
 بأن مجلس اإلدارة قد عقد اجتماعه،)BFM( التداول
 برئاسة السيد،2022  فباير24 يوم الخميس الموافق
 واتخذ. رئيس مجلس اإلدارة،مروان خالد طباره
المجلس عددا من القرارات من ضمنها اعتماد البيانات
للشكة ر
المالية ر
 ديسمب31 لفبة السنة المنتهية يف
.2021

Mr. Tabbara extended his sincere thanks and وتقدم السيد طباره إىل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
gratitude to the Board of Directors, the
وجميع العاملي ر
بالشكة بموفور الشكر واالمتنان عىل
Executive Management and all of the company
employees for their continuous support ،دعمهم وسعيهم المستمر لتحقيق أفضل النتائج
ً
commitment to achieving the best results,
.متمنيا للمطاحن المزيد من التقدم واالزدهار
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wishing Al-Matahin further progress and
prosperity.
The Bahrain Flour Mills Company (BFM)
announced its financial results for the year
ended 31 December 2021, including the results
of the last quarter. Bahrain Flour Mills Company
achieved a net profit for the fourth quarter of
BD 507,817, compared to a net profit of BD
678,363 for the same period in 2020, down by
25.14%.

هذا وقد أعلنت رشكة البحرين لمطاحن الدقيق رمز
) عن نتائجها المالية للسنة المنتهية يفBFM( التداول
 ومن ضمنها نتائج الرب ع األخب. 2021  ديسمب31
صاف
حيث حققت رشكة البحرين لمطاحن الدقيق
ي
صاف
 مقارنة مع، دينار507,817 رب ح للرب ع األخب
ي
 دينار من نفس ر678,363 رب ح
،2020 الفبة من العام
.%25.14 وذلك بانخفاض قدره

The decrease in the net profit for the fourth
quarter of the year 2021 in comparison to the
same period in 2020 is attributed to the
decrease in sales volume and the decrease in
investment income.

صاف الرب ح للرب ع الرابع من
ويعزى هذا االنخفاض يف
ي
ر
2020  مقارنة بنفس الفبة من العام2021 العام
.بانخفاض حجم المبيعات وانخفاض دخل االستثمار

The Company reported Basic and Diluted
Earnings per Share of fils 20 for Q4 2021 versus
fils 27 for the same period in 2020.

وقد سجلت ر
أساس ومخفض للسهم
الشكة عائد
ي
ً 20 الواحد بقيمة
2021 فلسا للرب ع الرابع من العام
ً
فلسا لنفس ر
.2020 الفبة من العام
27 مقابل

Operating Profit for Q4 2021 was BD 3,427
versus BD 90,565 for the same period in 2020 –
down by 96.22%. The reason for the decrease in
operating profits for the period is due to a
decrease in the volume of sales.

2021 إجماىل الرب ح من العمليات للرب ع الرابع من
وبلغ
ي
 دينار90,565 بحرين مقابل
 دينار3,427 ما قيمته
ي
 – أي بانخفاض بلغ2020 بحرين للرب ع الرابع من
ي
 ويعود سبب انخفاض االرباح التشغيلية.%96.22
ر
.للفبة للنخفاض يف كمية المبيعات

With regards to the sales in Q4 2021, BFM وفيما يتعلق بالمبيعات خلل الرب ع الرابع من العام
generated BD 1,702,672 versus BD 1,747,626 in
 حققت ر،2021
1,702,672 الشكة إيرادات بقيمة
Q4 2020 – down by 2.57%.

بحرين
 دينار1,747,626 بحرين بالمقارنة مع
دينار
ي
ي
 – أي بانخفاض2020 خلل الرب ع الرابع من العام
.%2.57

2

Press Release

خرب حصفي

Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
25th February 2022

رشكة البحرين ملطاحن ادلقيق ش.م.ب.
 25فرباير 2022

وبالنسبة للسنة المنتهية يف  31ديسمب  ،2021أعلنت
ر
بحرين
صاف رب ح بقيمة  3,946,872دينار
الشكة عن ي
ي
مقابل  1,086,159دينار بحرين لنفس ر
الفبة من
ي
 2020وذلك بارتفاع قدره  .%263.38ويعود سبب
صاف الرب ح للسنة المنتهية يف  31ديسمب
االرتفاع يف
ي
 2021مقابل العام  2020إىل ارتفاع القيمة العادلة
لمحفظة ر
الشكة االستثمارية مما ساهم بمقدار أعىل يف
الربحية ر
للشكة.

For the year ended 31st December 2021, BFM
has reported a Profit of BD 3,946,872 versus BD
1,086,159 for the same period in 2020 – up by
263.38%. The increase in net income for the
year 2021 in comparison to the year 2020
relates to a rise in the market valuation of equity
investment that contributed meaningfully to
the Company’s profit.

وقد سجلت ر
الشكة عائد أساس ومخفض للسهم The Company reported Basic and Diluted
ي
Earnings per Share of fils 159 for 2021 versus fils
الواحد بقيمة ً 159
فلسا لعام  2021مقابل  44فلسا
44 for the same period in 2020.
لنفس ر
الفبة من العام .2020

وبلغ إجماىل الرب ح من العمليات خلل السنة المنتهية Operating Profit for the year 2021 was BD
ي
226,832 versus BD 305,240 for the same period
بحرين
من العام  2021ما مقداره  226,832دينار
ي
in 2020 – down by 25.69%.

بحرين من العام – 2020
مقابل  305,240دينار
ي
بانخفاض بلغ .%25.69

وحققت ر
الشكة خلل السنة المنتهية من العام BFM generated sales of BD 6,863,873 in 2021 2021
versus BD 7,054,632 in 2020 - down by 2.7%.

بحرين بالمقارنة
مبيعات بقيمة  6,863,873دينار
ي
بحرين من العام  – 2020أي
مع  7,054,632دينار
ي
بانخفاض بلغ .%2.7
ً

شهد مجموع حقوق الملكية ر
للشكة ارتفاعا بنسبة The Company’s total equity increased by 17.02%
to BD 24,438,925 compared with BD20,884,437
بحرين
 %17.02ليصل إىل  24,438,925دينار
ي
as recorded on 31 December 2020.

بحرين كما هو بتاري خ
مقارنة مع  20,884,437دينار
ي
 31ديسمب .2020

3

Press Release
Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
25th February 2022

خرب حصفي
.ب.م.رشكة البحرين ملطاحن ادلقيق ش
2022  فرباير25

The total assets for the year ended 31st وبلغ مجموع الموجودات خلل السنة المالية المنتهية
December 2021 reached BHD 32,338,602
 دينار32,338,602  بمقدار2021  ديسمب31 يف
compared to BD 30,123,536 at the end of the
 دينار30,123,536  مقارنة مع،بحرين
same period in 2020, being an increase of بحرين للعام
ي
ي
7.35%.
.%7.35  وذلك بارتفاع قدره،2020

ً

In line with results, the Board of Directors has  أوىص مجلس اإلدارة بتوزي ع،تماشيا مع النتائج المالية
recommended the distribution of a cash  دينار بحرين بنسبة620,640 أرباح نقدية بقيمة
ي
dividend of BHD 620,640 equivalent to 25% of
 من رأس مال ر%25
 خاضعة لموافقة،الشكة المدفوع
its paid-up capital, subject to approval by the
.الجمعية العمومية والجهات الرقابية المختصة
General Assembly and regulators.
On this occasion, Mr. Marwan Tabbara Chairman of the Board of Directors, stated that
under the current circumstances, Al-Matahin
Company continues to take all necessary
precautionary and preventive measures related
to health and safety, which aim to limit the
spread of the Corona virus in order to preserve
the safety of its employees and to ensure the
continuity of its operations. He affirmed that AlMatahin Company is proceeding with
determination to enhance its ability to achieve
strong results with an optimistic outlook to
support the local economy.
The Chairman of the Board of Directors
extended deepest thanks and appreciation to
the wise leadership in Bahrain, for their
continuous support and encouragement to the
food sector in Bahrain and to Al-Matahin
Company for providing access to this important
and subsidized food commodity to the citizens
and residents of the Kingdom

ّ ،وب هذه المناسبة
رصح السيد مروان خالد طباره رئيس
مجلس إدارة ر
 بأنه يف ظل الظروف الراهنة فأن،الشكة
ر
بااللبام بكافة االجراءات
رشكة المطاحن مستمرة
ر
االحبازية اللزمة والتدابب الوقائية المتعلقة بالصحة
والن تهدف للحد من ر
ر
تفش فبوس كورونا
والسلمة ي
ي
ً
حفاظا عىل سلمة موظفيها ولضمان استمرارية العمل
ً
ف ر
 مؤكدا بأن رشكة المطاحن ماضية يف مسبتها.الشكة
ي
بإرصار لتعزيز قدرتها عىل تحقيق نتائج قوية مع النظرة
.المحىل
المستقبلية المتفائلة لدعم االقتصاد
ي
ً
وأخبا أعرب السيد رئيس مجلس اإلدارة عن أسىم
مشاعر الشكر واالمتنان إىل القيادة الرشيدة يف البحرين
 وذلك لدعمهم وتشجيعهم،حفظهم هللا ورعاهم
المستمر لقطاع الغذاء ف البحرين ر
ولشكة المطاحن
ي
لتوفب هذه السلعة الغذائية المهمة والمدعومة
.للمواطني والقاطني يف المملكة
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تنوه رشكة البحرين لمطاحن الدقيق للسادة المساهمي The full set financial statements for the year
ended 31st December 2021 and the press
بأن البيانات المالية للسنة المنتهية  31ديسمب 2021
release are available on Al-Matahin and Bahrain
ر
اإللكبون ر
للشكة
الصحف متوفران عىل الموقع
والخب
Bourse’s website.
ي
ي

وبورصة البحرين.

5

